Boekbesprekingtips

Het geheim van het 100e doelpunt
DE VOORBEREIDING
Je hebt het boek Het geheim van het 100e doelpunt
gekozen voor je boekbespreking. Lees het goed en
bekijk de algemene tips voor een boekbespreking
op www.leopold.nl/boekbespreking. Hier zijn wat
tips, speciaal voor de bespreking van dit boek.
DE BOEKBESPREKING OP PAPIER
Heb je het boek uit? Maak je boekbespreking eerst
op papier. Schrijf in het kort op waar het boek over
gaat. Hier is een lijstje dat daarbij kan helpen.
Tommie is de hoofdpersoon. Zijn belangrijkste
eigenschap is, dat hij niet van veranderingen
houdt. Toch veranderen er veel dingen voor hem
in dit verhaal.
- Tom heeft op de eerste bladzij een afspraak met
Marit. Wat gebeurt er tussen hen in het boek?
- Tom speelt bij SVZ. Wat verandert er daar voor
hem? Hoe reageert hij daarop?
- Tom heeft problemen met de scheidsrechter.
Hoe komt dat? Verandert dat in het boek?
- Tom woont samen met zijn vader en moeder.
Wat verandert er daarin in het boek?
- Tom krijgt een ongeluk. Wat zijn de gevolgen
daarvan?
DE TITEL
Leg uit waarom het boek Het geheim van het
100e doelpunt heet.

van Hans Kuyper

Let op: Je moet het einde van het boek niet vertellen! Het is de bedoeling, dat de kinderen uit je
klas nieuwsgierig worden naar het boek.
WAT LEES JE VOOR?
Hier zijn twee fragmenten die je zou kunnen voorlezen. Kies maar, welke je het spannendst of het
mooist vindt.
Fragment 1. De eerste wedstrijd in het boek.
Je moet even van te voren uitleggen dat SVZ op
dit moment met 6 – 0 voorstaat en dat Jasper de
keeper van het team is. Blz. 14 ‘De wedstrijd gaat
verder.’ t/m blz. 17 ‘Nu zeker niet.’
Fragment 2. De komst van Rajiv bij SVZ. Blz.
20 ‘Op de woensdagtraining zit er opeens een
nieuwe jongen in de kleedkamer.’ t/m blz. 22 ‘Rajiv zakt met een kreet in elkaar en de trainer fluit
hard en snerpend.’
Extra tip: Ben je een echte voetbalfan? Dan kun je
de opstelling van het elftal van SVZ op het bord
tekenen. Leg een paar voetbaltermen uit aan de
hand van het boek.
Penalty en hands aan de hand van fragment 1 of
penalty en corner nadat je fragment 3 hebt voorgelezen: blz. 32 ‘Tommie legt de bal op de middenstip’ t/m ‘En hij rukt aan Tommies arm, zodat
Tommie boven op een aantal spelers valt.’
OVER DE SCHRIJVER
Hans Kuyper is een duizendpoot. Hij werkte vijftien jaar lang bij de radio en regisseerde toneel
en musicals. Sinds 1997 schrijft hij kinderboeken, zowel poëzie als proza. Het geheim van het
100e doelpunt is zijn honderdste boek. Daarnaast
speelt Hans in De Bende van 4, een popgroep die
stevige muziek voor kinderen maakt op teksten
van Hans. Kijk maar eens op www.bendevan4.nl.
Op www.leesplein.nl en op http://nl.wikipedia.
org/wiki/Hans_Kuyper_%28schrijver%29 lees je
meer over Hans en zijn werk.
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